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Szakmai önéletrajz 

1989. november 12-én születtem Budapesten, középiskolai tanulmányaimat Csepelen végeztem. 2008 

szeptemberében kezdtem meg az egyetemi képzést, a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékén, történelem-régészet szakirányon. Érdeklődésem 

már jóval ez előtt a régészet és azon belül a középkor irányába fordult. Mivel az őskorba épp csak 

betekintést kaphattunk a középiskolai évek alatt, a középkor mellé az őskort választottam másodévben 

szakirányként. Azonban – hogy ne legyen több száz évnyi üres folt az őskor és a középkor között – 

ezek mellett a népvándorláskort is felvettem hivatalosan harmadik szakirányként. A BA-s 

tanulmányaim során tehát mindhárom korszak kurzusait teljesítettem, záróvizsgát középkorból, 

őskorból és a mindenki számára kötelező régészeti módszertanból tettem 2011-ben. Jelesre értékelt 

BA-s szakdolgozatomat A kályhaművesség elterjedése és fejlődése a középkori Magyarországon 

címmel készítettem el és védtem meg 2011-ben. 

2011 szeptemberében megkezdtem MA-s tanulmányaimat Szegeden, archeometria-középkor 

szakirányon. Az archeometrián belül főként archeopetrográfiával foglalkoztam, illetve 2012 

májusában a Raman mikrospektroszkópia műszerkurzust is teljesítettem. Tanulmányi eredményeimért 

a 2012/2013-as tanévre elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat. 

A középkor tekintetében eddig főként az Árpád-kori településkutatással foglalkoztam előadások 

és publikációk formájában. Jelenleg egy jászsági Árpád-kori település leletanyagát dolgozom fel. 

OTDK pályamunkámat (Árpád-kori teleprészlet Jászfényszaru–Szőlők-alján), valamint MA-s 

szakdolgozatomat (Természettudományos vizsgálatok használata az Árpád-kori falukutatásban) is 

ebből a leletegyüttesből készítettem el. Előbbivel II. helyezést értem el a Tudományos Diákköri 

Konferencia országos fordulóján, utóbbit pedig jelesre védtem meg 2013-ban. 

2013 szeptemberétől doktoranduszként folytattam tanulmányaimat a Szegedi 

Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskolájának Medievisztika programján, majd 2016 

tavaszán abszolváltam. A készülő disszertációm keretében a fentebb már említett, Jászfényszarun 

feltárt Árpád-kori település régészeti anyagát kívánom feldolgozni, valamint ehhez kapcsolódóan 

komplex kutatást szeretnék végezni a Jászság Árpád-kori településtörténetére, illetve a jászok 

beköltözésére és későbbi szállásaikra vonatkozóan. 

2014 óta veszek részt az orosházi múzeum munkájában, 2016 szeptemberétől a múzeum 

főállású régésze vagyok. 

Doktoranduszként a 2014/2015. tanévben mind az SZTE Régészeti Tanszékén, mind a szegedi 

Móra Ferenc Szakkollégiumban tartottam kurzusokat, illetve a Régészeti Tanszéken azóta is részt 

veszek az oktatói munkában. 

Tanulmányok 

▪ 2004. szeptember – 2008. június: Jedlik Ányos Gimnázium, Csepel 

▪ 2008. szeptember – 2011. június: Történelem-régészet szakirány BA, SZTE–BTK, Szeged 

▪ 2011. szeptember – 2013. június: Régészet MA, SZTE–BTK, Szeged 

▪ 2013. szeptember – 2016. augusztus: Történettudományi Doktori Iskola, SZTE–BTK, Szeged 

Végzettség 

▪ Történelem, régészet alapszakos bölcsész – BA (2011) 

▪ Okleveles régész – MA (2013) 

Nyelvtudás 

▪ Német (Goethe Zertifikat C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga) (2008) 

▪ Angol (olvasás szintjén) 
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Egyéb ismeretek 

▪ Európai számítógép-használói jogosítvány (ECDL) (2008) 

▪ B kategóriás vezetői engedély (2015) 

Előadások 

1. Árpád-kori teleprészlet Jászfényszaru–Szőlők-alján. Tudományos Diákköri Konferencia helyi 

fordulója – Szeged, 2012. november 21. 

2. Árpád-kori teleprészlet Jászfényszaru–Szőlők-alján. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

– Debrecen, 2013. április 3. 

3. Régészeti adatok Jászfényszaru történetéhez – Árpád-kori településrészlet Jászfényszaru–Szőlők-

alján. Jászfényszarui Nyári Egyetem – Jászfényszaru, 2013. július 22. 

4. Árpád-kori településkutatás – Teleprészlet Jászfényszaru–Szőlők-alján. Móra Akadémia – Szeged, 

2013. október 16. 

5. Jászfényszaru–Szőlők-alja lelőhelyről származó Árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata. 

Múlt-jelen-jövő – Archeometria az oktatásban fiatal kutatók és egyetemi hallgatók munkájának 

tükrében. MTA X. (Földtudományok) Osztálya Archeometriai Albizottságának éves előadóülése – 

Budapest, 2013. november 19. 

6. Többrétegű Árpád-kori település Jászfényszaru–Szőlők-alján. Fiatal Középkoros Régészek V. 

Konferenciája – Szentendre, 2013. november 21. 

7. Egy Árpád-kori település Jászfényszaru–Szőlők-alján. Móra Akadémia – Szeged, 2013. december 

2. 

8. Fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru–Szőlők alján. Fiatal Középkoros Régészek VI. 

Konferenciája – Székesfehérvár, 2014. november 20. 

9. Az Északnyugat-Jászság településhálózata a középkorban. IX. Szegedi Medievisztikai 

Konferencia – Szeged, 2015. június 17. 

10. Rózsa Zoltánnal közösen: Gellértegyháza és ami helyette van – egy ásatás margójára. Fiatal 

Középkoros Régészek VII. Konferenciája – Salgótarján, 2015. november 19. 

11. A gellértegyházi temető kutatásának legújabb eredményei. Fiatal Középkoros Régészek VIII. 

Konferenciája – Sátoraljaújhely, 2016. november 17. 

12. Orosháza-Rákóczitelep. Egy Árpád-kori temető története. Előadás a Nagy Gyula Területi 

Múzeumban – Orosháza, 2017. március 24. 

13. Orosháza-Rákóczitelep, Újosztás. Gellértegyháza az Árpád-korban. Előadás a VII. Magyar 

Hagyományőrző Majálison – Orosháza, 2017. május 1. 

14. A Kopáncs-pusztai éremlelet – kincs, ami van. Múzeumi Mozaikok – Orosháza, 2017. május 13. 

Régészeti terepmunkák 

Ásatás 

▪ 2008. Polgár–Bosnyákdomb 

▪ 2009. Kecskemét–Mercedes gyár 

▪ 2009. Hódmezővásárhely–Gorzsa X. Homokbánya 

▪ 2010. Margat, Szíria 

▪ 2011. Eger–érseki palota kertje 

▪ 2011. Margat, Szíria 

▪ 2013. Orosháza–Bónum, Faluhely (OH.10.) 

▪ 2014. Orosháza–Bónum, Faluhely (OH.10.) 

▪ 2015. Orosháza–Szentetornya (OH.38.) 

▪ 2015. Podersdorf, Ausztria 

▪ 2015. Orosháza–Bónum, Faluhely (OH.10.) 
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▪ 2016. Hódmezővásárhely–Nagyállomás, Népkert 

▪ 2016. Orosháza–Rákóczitelep, Gellértegyháza (OH.28.) 

▪ 2016. Nagyszénás–Mihálytelek, templomhely (NSZ.138.) 

▪ 2017. Tótkomlós–Montág-puszta, Tamási-dűlő (Kopáncs-puszta) (TK.59.) 

▪ 2017. Mezőhegyes – Mezőgazdasági terményfeldolgozó- és tároló üzem 

▪ 2017. Mezőhegyes – 88-as tábla (MH.8.) 

Terepbejárás 

▪ 2012. ősz: Jászfényszaru határában 

▪ 2013. tavasz: Orosháza határában 

▪ 2015. ősz: Csanádapáca, Mezőhegyes határában 

▪ 2016. tavasz: Orosháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza határában 

▪ 2016–2017. NGyTM gyűjtőterületén 

Régészeti megfigyelés 

▪ 2014. május-augusztus: Békéssámson – szennyvízvezeték kialakítása 

▪ 2014. május – 2015. szeptember: Tótkomlós – szennyvízvezeték kialakítása 

▪ 2015. szeptember: Orosháza – földkábel fektetése 

▪ 2015. október: Kardoskút – mosatóaknák létrehozása 

▪ 2016. április: Orosháza – közvilágítás hálózat bővítése 

▪ 2017. június: Orosháza – közvilágítás hálózat bővítése 

▪ 2017. június: Orosháza – üvegház létesítése 

▪ 2017. szeptember: Orosháza – optikai hálózat kiépítése 

Oktatott egyetemi kurzusok 

▪ 2014/2015. tanév I. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) /Kocsisné Varga Zsuzsannával közösen/ 

o Bevezetés a középkor régészetébe (előadás) /Kocsisné Varga Zsuzsannával közösen/ 

▪ 2014/2015. tanév II. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) /Kocsisné Varga Zsuzsannával és Pintér-Nagy 

Katalinnal közösen/ 

o Bevezetés a régészetbe (előadás) /Berta Adriánnal, Kocsisné Varga Zsuzsannával és Piros 

Rékával közösen/ 

▪ 2015/2016. tanév I. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) /Kocsisné Varga Zsuzsannával és Pintér-Nagy 

Katalinnal közösen/ 

o Bevezetés a középkor régészetébe (előadás) /Kocsisné Varga Zsuzsannával közösen/ 

▪ 2015/2016. tanév II. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) /Kocsisné Varga Zsuzsannával és Pintér-Nagy 

Katalinnal közösen/ 

o Bevezetés a régészetbe (előadás) /Kocsisné Varga Zsuzsannával, Lukács Nikoletta Ildikóval 

és Piros Rékával közösen/ 

▪ 2016/2017. tanév I. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) / Pintér-Nagy Katalinnal és Mellár Balázzsal 

közösen/ 

o Bevezetés a középkor régészetébe (előadás) /Lukács Nikoletta Ildikóval közösen/ 

▪ 2016/2017. tanév II. félév 

o Régészeti szakkönyvtárismeret (szeminárium) /Mellár Balázzsal közösen/ 

o Idegen etnikumok a Kárpát-medencében (szeminárium) 

▪ 2017/2018. tanév I. félév 

o Késő középkor szeminárium (szeminárium) 

o Bevezetés az archaeometriába (előadás) 
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Oktatott szakkollégiumi kurzusok 

▪ 2014/2015. tanév I. félév 

o Régészeti kutatások (szeminárium) választható kurzus 

▪ 2014/2015. tanév II. félév 

o Régészeti barangolások a Dél-Alföldön (szeminárium) kötelező kurzus 

Külföldi tanulmányút, gyakorlat 

▪ 2010. Margat, Szíria: régészeti ásatáson való részvétel (1,5 hónap) 

▪ 2011. Margat, Szíria: régészeti ásatáson való részvétel (2 hónap) 

▪ 2014. Mainz, Németország: szakirodalmi gyűjtés a Römisch-Germanisches Zentralmuseumban, 

történelmi jelentőségű helyek meglátogatása, régészeti témájú előadáson való részvétel (1 hónap) 

▪ 2015. Podersdorf, Ausztria: régészeti ásatáson való részvétel (1 hét) 

Tagságok, projekt részvételek 

▪ 2010-től a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió tagja 

▪ 2012. NTP–TDK–11-es projekt: középiskolai oktatónap keretében ismeretterjesztő előadások 

tartása a régészeti módszertan témájában, illetve tanszéki nyíltnap szervezése a középiskolás 

diákok számára. 

▪ 2014-től Móra Ferenc Szakkollégium – Szakmai Bizottsági tag 

▪ 2014. TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 Tudományos eredmények elismerése és 

disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen c. pályázat: középiskolai oktatónap keretében 

ismeretterjesztő előadások tartása a régészeti módszertan témájában, illetve tanszéki nyíltnap 

szervezése a középiskolás diákok számára. 

Szakmai és múzeumi rendezvények szervezésében való közreműködés 

▪ 2012. szeptember 26–29. ARKUM Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in 

Mitteleuropa e.V. – „Offene Landschaften” c. konferencia szervezésében való részvétel (Szeged) 

▪ 2014. december 1. Móra Akadémia Bölcsészettudományi Konferencia szervezése (Szeged) 

▪ 2015. május 16. Középkori játszóház megrendezésében való részvétel (Orosháza) 

▪ 2015. június 20. Múzeumok éjszakája megrendezésében való részvétel (Orosháza) 

▪ 2015. október 17. Családi nap megrendezésében való részvétel (Orosháza) 

▪ 2016. február 9. Középkori témájú előadások tartása középiskolások számára (Orosháza) 

▪ 2016. február 3 – május 18. Orosháza és vidéke a 15–16. században – utazó kiállítás rendezésében 

és kivitelezésében való részvétel (Orosháza és a NGyTM gyűjtőköre) 

▪ 2016. május 21. – Régészet Napjához kapcsolódó programok szervezésében való részvétel 

(Orosháza) 

▪ 2016. június 25. – Múzeumok éjszakája megrendezésében, illetve az 1596 – Elpusztult kincsek 

nyomában című kiállítás rendezésében való részvétel (Orosháza) 

▪ 2016. szeptember 30. – Régészeti témájú előadás megtartása a Kutatók Éjszakáján (Szeged) 

▪ 2017. március 24. – Régészeti témájú előadás megtartása a NGyTM-ban (Orosháza) 

▪ 2017. április 18. – Sajtótájékoztató a Kopáncs-pusztai éremlelet kapcsán (Orosháza) 

▪ 2017. május 13. – Múzeumi Mozaikok előadássorozat keretén belül előadás megtartása 

(Orosháza) 

▪ 2017. május 26–27. – Régészet Napjához kapcsolódó programok szervezésében való részvétel 

(Orosháza) 

▪ 2017. június 24. – Múzeumok éjszakája megrendezésében, illetve Az orosházi bélyeges téglák 

című kiállítás rendezésében való részvétel (Orosháza) 

Elnyert díjak, ösztöndíjak 

▪ 2012/2013. tanév Köztársasági ösztöndíj 

▪ 2013. OTDK II. helyezés 

▪ 2014. Campus Hungary ösztöndíj – rövid tanulmányút 
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Munkahely, betöltött poszt 

▪ 2014. május 5. – 2015. január 31.: Szántó Kovács János Területi Múzeum (Orosháza) 

megbízott régész 

▪ 2015. február 1. – 2015. augusztus 31.: Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék (Szeged)  

tudományos asszisztens 

▪ 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31.: Szántó Kovács János Területi Múzeum / Nagy Gyula 

Területi Múzeum (Orosháza) 

megbízott régész 

▪ 2016. szeptember 1. – jelenleg is: Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza) 

főállású régész 

▪ 2016. szeptember 1. – jelenleg is: SZTE Régészeti Tanszék (Szeged) 

külsős óraadó 

Szeged, 2017. szeptember 17. Kiss-Bíró Gyöngyvér 


